
Danmarks Naturfredningsforening er naturens vagthund

Vi arbejder i dag som et term i bestyrelsen, så alle har nogle opgaver, og vi har medlemmer uden for
bestyrelsen, som også giver et bidrag til at løse alle de opgaver, som vi gerne vil have løst.

Klimasikring af Holstebro by har fyldt meget i pressen. Vi har i D N brugt rigtig meget tid pa�  at
gennemga�  denne sag. Vi fandt det unødvendigt at bygge en stor dæmning i Stora�dalen og har
derfor lavet et alternativ forslag, som Holstebro Kommune ikke ville brug e. Derfor blev vi nødt
til at indsende en klage til Klagenævnet     
   
Ture

Naturens Dag gik i  år til  Sevel Kalkværk ved Bjergby,  som også er en del  af Geopark
Vestjylland. Her hørte vi om kalkværkets fremtid. De har mange planer for, hvad de ønsker
af nye tiltag.  Jens Nymose fra venneforeningen formidler levende og godt om området.
Arne Christensen fra DN supplerede med den historiske baggrund. Endelig krydrede Bo
Boysen med fortællinger om botanikken i området. 
 Der var meget stor tilslutning til turen 55 interesserede var mødt op, turen var lavet af D N
medlemmer uden for bestyrelsen

Coop Folkeskov:  Det  blev en stor  oplevelse  at  se  den første  af  Coops10 Folkeskove i
Danmark, som ligger her tæt ved Holstebro (Idomlundvej) Vi fik en rigtig fin aften med
rundvisning med Skovfoged Henning Bilberg, og der var mødt 75 for at være med.  

Tur ved Ejsingholm: Det var en dag med blæst og kulde, men trods det var der mødt 45
friske mennesker op for at være med på turen.   Anledningen var Geopark Vest-jyllands
temauge med ture til forskellige seværdigheder/sites. Denne tur gik til Nygård Hage med
Torben Høj Nielsen og Payman Sidiq fra Holstebro Kommune og Arne Christensen fra DN
Holstebro, som var turleder.  På denne tur blev vi klogere på biologi, naturpleje og geologi.

Hop i havet:  Var en landsdækkende event. Holstebro og Struer gik sammen og havde en
god og spændende dag ved Oddesundtårnet med tale af Karsten Filsø m.fl.  DN har sat
fødevareministeren stævne for at få hende til at træde på bremseren for muslingeopdræt i
Limfjorden, hvilket er lykkedes.

Spørgsmål fra medlemmer: Vi får henvendelser fra medlemmer, som ønsker at vi skal
hjælpe  dem  med  forskellige  sager,  som  for  eksempel  Kommuneplanen.
Sommerfugleambassadør:  Vi søger en sommerfugleambassadør her i området, da vores
tidlige  sommerfugleambassadør,  Jane  Hansen,  er  rejst  fra  kommunen.  Det  er  et  rigtigt
spændende arbejde, så hvis I kender en som har lyst eller selv har, så kontakt os.


